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Marţi, 8 martie 2005 
 

      Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Propunerea spre adoptare a unei declaraţii cu ocazia zilei de 8 martie. 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri.  
Lucrările comisiei sunt conduse de doamna preşedinte Minodora Cliveti care 

supune membrilor comisiei spre aprobare o declaraţie cu ocazia zilei de 8 martie. 
Doamna preşedinte Minodora Cliveti citeşte textul declaraţiei propuse spre adoptare. 

În unanimitate membrii comisiei aprobă declaraţia prezentată şi  aceasta este 
înaintată ziariştilor prezenţi la şedinţă. 
 

Miercuri,9 martie 2005  
      Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din perspectivă 
parlamentară – dimensiunea problematicii la nivel naţional şi european. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri.  
     La dezbatere au fost invitaţi membrii Comisiei pentru Egalitatea de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi din Senat: d-l preşedinte Nicoale Marian Iorga, d-na vicepreşedinte 
Cornelia Cazacu, d-na deputat Silvia Ţicău, d-l deputat Csaba Sogor, d-l deputat 
Daniel Iluşcă, d-na deputat Doina Silistru, d-l deputat Gheorghe Flutur, d-na deputat 
Irina Loghin, d-l deputat Radu Cristian Georgescu, d-l deputat Radu Berceanu, d-na 
deputat Silvia Ciornei; Excelenţa Sa D-na Soknan Han Jung, Rezident Reprezentativ 
al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, d-na Violeta Kogălniceanu, 
Coordonator Program UNDP, d-na Liliana Popescu, Coordonator Program UNDP,     
d-na Doina Bologa, reprezentant adjunct UNFPA, d-na Maria Muga, Secretar de Stat 
în Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, d-na Mariana Niţelea, director 
Biroul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei, d-na Irina Moroianu 
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Zlătescu, Director al Institutului pentru Drepturile Omului, d-na Roxana Teşiu, 
Preşedinte executiv Centrului Parteneriat pentru Egalitate, d-na Georgeta Adam, 
Preşedinta „Organizaţiei Femeilor Jurnaliste”, d-na Livia Deac, Preşedinte „Parteneri 
pentru schimbare”, d-na Cristina Ilinca, Preşedinte Societatea de analize feministe 
„AnA”. 

Lucrările comisiei sunt conduse de doamna preşedinte Minodora Cliveti care 
supune membrilor comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii 
comisiei aprobă ordinea de zi prezentată.  

La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă promovarea egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi din perspectiva parlamentară – dimensiunea problematicii la nivel 
naţional şi european. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti face o scurtă introducere privind  
organizarea reuniunii, salută şi roagă invitaţii să se prezinte, dând cuvântul Excelenţei 
Sale Soknan Han Jung. Excelenţa Sa d-na Soknan Han Jung vorbeşte despre 
importanţa schimbării de facto a situaţiei prezente din sfera drepturilor omului şi de 
integrarea dimensiunii de gen în toate acţiunile – în viaţa socială, economică şi 
politică. Tema UNDP de anul acesta este „Egalitatea de gen în 2005 şi după: 
Construirea unui viitor mai sigur”. Tema recunoaşte relaţia strânsă dintre egalitatea de 
gen, securitate şi dezvoltare şi pune accent pe reducerea sărăciei, protecţia drepturilor 
omului şi investiţia în dezvoltarea durabilă - aspecte cheie pentru consolidarea 
statutului femeilor. Una din priorităţile UNDP a fost să promoveze egalitatea de gen şi 
aceasta se poate observa în toate activităţile realizate, inclusiv în proiecte şi în 
angajările de personal. Excelenţa Sa salută progresele semnificative realizate de 
reţeaua de gen din România sub coordonarea UNDP şi prezintă cele două proiecte 
coordonate de UNDP, aflate în derulare. Primul proiect denumi  „O abordare integrată 
a participării politice echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor” a fost lansat în parteneriat 
cu Comisia parlamentară pentru egalitatea de şanse din Camera Deputaţilor şi 
urmăreşte, printre altele, conştientizarea inegalităţilor de şanse existente la nivelul 
factorilor de decizie, al mass-media şi al publicului în general. Cel de al doilea proiect 
este „Susţinerea economică a femeilor din mediul rural” fiind adresat femeilor din 
mediul rural lipsit de oportunităţi. Femeile din mediul rural sunt instruite să îşi 
deschidă propriile întreprinderi de procesare a alimentelor. Excelenţa Sa defineşte în 
continuare egalitatea de şanse ca o relaţie de parteneriat şi aminteşte de unul din 
comentariile pe care Secretarul General al ONU, domnul Kofi Annan, le-a făcut cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Femeii prin care se aminteşte semnificaţia deosebită a 
anului 2005, el reprezentând o bornă kilometrică în mişcarea egalităţii de gen şi în 
avansarea femeilor, la 10 ani de la Conferinţa şi Platforma de Acţiune de la Beijing. 
În 1995, femeile s-au adunat la Beijing şi au făcut un pas gigantic înainte, în numele 
umanităţii.  

Doamna preşedinte Minodora Cliveti a intervenit şi a subliniat că Cea de a 49-a 
Conferinţă a Comisiei ONU pentru Condiţia Femeii de la New York a prilejuit 
Comisiei din Camera Deputaţilor adoptarea unei declaraţii de reafirmare a principiului 
egalităţii prevăzut de Constituţia României, şi de chemare a instituţiilor statului, a 
autorităţilor centrale şi locale, societăţii civile şi mijloacelor de informare în masă, să 
constitue un parteneriat pentru aplicarea riguroasă a prevederilor legislative interne şi 
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europene în materia egalităţii de gen, pentru eliminarea oricărui tip de discriminare şi 
marginalizare a femeilor. 

Domnul senator Csaba Sogor prezintă succint activitatea delegaţiei României în 
cadrul Celei de a 49-a Conferinţe a Comisiei ONU pentru Condiţia Femeii, 
menţionând că printre aspectele dezbătute s-au numărat cel al slabei reprezentări a 
femeilor în parlamentele naţionale şi necesitatea schimbării mentalităţilor în privinţa 
egalităţii de gen. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti aminteşte că aspectul slabei reprezentări a 
femeilor în politică a constituit motivul pentru care domnia sa împreună cu alţi trei 
deputaţi au propus un proiect de lege care prevede pe lângă obligativitatea ca listele să 
conţină un număr egal de candidaturi ale femeilor şi ale bărbaţilor, introducerea 
sancţiunii de neprimire a listelor nelegal întocmite, precum şi amendarea partidelor 
care nu respectă acest criteriu.  În plus, conform unor metode uzitate în Consiliul 
Europei, a fost propusă “forţarea” accesului reprezentanţilor sexului subreprezentat în 
respectivele organisme prin nerespectarea ordinii listei în cazul vacanţei unui loc. 

Doamna Doina Bologa afirmă în legătură cu raportul naţional care trebuia scris 
şi trimis la New York că este necesar ca acesta să fie discutat într-un cadru mai larg.  

Doamna secretar de stat Maria Muga vorbeşte despre necesitatea mecanismelor 
de promovare a femeilor în domeniul deciziilor, de faptul că s-a activat o reţea pentru 
a întări şi sensibiliza capacitatatea de acţiune la nivel local a tuturor celor care 
participă în procesul decizional. Domnia sa afirmă că perspectiva de gen trebuie să 
aibă un rol dinamic şi activ în sprijinirea femeilor pentru a începe deschiderea căilor 
spre informare, pentru a avea acces la resurse de dezvoltare. Totodată, doamna Maria 
Muga afirmă despre Agenţia pentru Egalitatea de Şanse că aceasta trebuie ca 
împreună cu comisiile parlamentare pentru egalitatea de şanse să colaboreze pentru 
stabilirea activităţilor pe regiuni.  

Doamna Cristina Ilinca recunoaşte că România este cu un pas înainte faţă de 10 
ani în urmă când avea loc Conferinţa de la Beijing şi chiar faţă de acum 4 ani când 
avea loc Conferinţa de la New York.  

Doamna preşedinte Minodora Cliveti îl prezintă pe domnul Nicolae Iorga, 
preşedintele Comisiei pentru egalitatea de şanse din Senat. 

Domnul preşedinte Nicolae Iorga intervine prezentându-se şi afirmă că domnia 
sa va ceda conducerea comisiei pentru egalitatea de şanse din Senat doamnei 
vicepreşedinte Cornelia Cazacu în ianuarie 2006. 

Doamna Mariana Niţelea apreciază faptul că cele două comisii s-au întâlnit şi 
faptul că stabilirea unei structuri de asemenea valoare în Parlament va conduce la o 
mai mare dezvoltare a aplicabilităţii principiului egalităţii de şanse. Dânsa consideră 
că un important factor îl reprezintă şi informarea şi în acest sens salută demersul 
Comisiei din Camera Deputaţilor care a organizat o şedinţă în care să fie prezentată 
problematica de specialitate din perspectiva Consiliului Europei.  

Doamna Irina Zlătescu afirmă că pe baza activităţii de informare şi pe a celei de 
formare, în condiţiile de azi, a dialogului de şanse, se poate realiza un dialog bun între 
Parlament şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. În urma acestui dialog  se 
poate dezvolta un parteneriat în vederea realizării condiţiilor de formare în domeniul 
egalităţii de şanse şi tratament şi accesului femeilor în politică datorat calităţilor lor.   
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Doamna Liliana Popescu prezintă programul UNDP România „O abordare 
integrată a participării politice echilibrate a femeilor şi bărbaţilor”, proiect care 
beneficiază şi de parteneriatul activ al Comisiei pentru Egalitatea de Şanse din 
Camera Deputaţilor. Printre activităţile propuse de proiect se numără mese rotunde cu 
participarea mixtă a unor parlamentari cu experienţă şi a noilor paralmentari, 
dezbateri pe teme de politici de gen, inclusiv politici bugetare, monitorizarea 
activităţii guvernamentale din perspectiva egalităţii de şanse. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti mulţumeşte pentru participare invitaţilor 
şi îşi exprimă intenţia de a relua o întâlnire de acest fel.  

Joi, 10 martie 2005  
       Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri.  
 
 
 
PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------    

EXPERŢI  
                                                                                          PARLAMENTARI 

           
LUCIA LEPĂDATU 

           
                                                                                                            IRINA STUPAR 
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